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1. Rekisterinpitäjät 

Kokkola 

Osoite 
 
Sähköposti 
Puhelinnumero 
Y-tunnus 
 
Halsua 

Osoite 
 
Sähköposti 
Puhelinnumero 
Y-tunnus 
 
Kannus 

Osoite 
 
Sähköposti 
Puhelinnumero 
Y-tunnus 
 
Kaustinen 

Osoite 
 
Sähköposti 
puhelinnumero 
Y-tunnus 
 
Lestijärvi 

Osoite 
 
Sähköposti 
Puhelinnumero 
Y-tunnus 
 
 
 

 
 
Kokkolan kaupunki 
Sivistyslautakunta  
Isokatu 3 
67100 Kokkola 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi 
040 806 5124 
0179377-8 
 
Halsuan kunta 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
Perhontie 27 
69510 Halsua 
halsukir@halsua.fi 
040 680 2260 
0177826-0 
 
Kannuksen kaupunki 
Hyvinvointipalveluiden lautakunta 
Valtakatu 27 
69100 Kannus 
kannus.kirja@kannus.fi 
044 474 5440 
0178455-6 
 
Kaustisen kunta 
Sivistyslautakunta 
Kappelintie 13  
69600 Kaustinen 
kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi 
050 346 5466 
0178981-6 
 
Lestijärven kunta 
Sivistyslautakunta 
Lestintie 38 A 
69440 Lestijärvi 
kirjasto@lestijarvi.fi 
040 650 4237 
0180774-6 
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Toholampi 

Osoite 
 
Sähköposti 
Puhelinnumero 
Y-tunnus 
 
 
 

Toholammin kunta 
Sivistyslautakunta 
Kirkkotie 2 
69300 Toholampi 
tohokirj@toholampi.fi 
040-150 5280 
0182779-8 
 
 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Kokkolan kaupunki: Kirjastonjohtaja Heidi Tuikka 
 
Halsuan kunta: Kirjastovirkailija Maria Lehtonen 
 
Kannuksen kaupunki: Vastaava kirjastonhoitaja Tuulevi 
Borén 
 
Kaustisen kunta: Kirjastonhoitaja Marja Myllymäki, 
kirjastonhoitaja Maria Nikula 
 
Lestijärven kunta: Kirjastovirkailija Tiina Liimatainen 
 
Toholammin kunta: Kirjastonjohtaja Satu Kinnari 
 

3. Rekisterin nimi Anders-Finna -verkkokirjasto osoitteessa: 
https://anders.finna.fi 
Anders-Finna -ohjelma on Anders-kirjastojen yhteinen.  
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Tarvitsemme henkilötietosi, jotta sinä voit: 

 uusia omat lainasi 

 tehdä varauksia 

 tehdä suosikkilistoja 

 pyytää omien tietojesi muuttamista. 
 

Laki määrää kunnat järjestämään kirjastopalvelut 
 (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). 
 
Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) 
Jotta kirjastot noudattavat lakia,  
niiden on tallennettava sinun tietosi rekisteriinsä.   
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla, kohta c) 
 
(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 
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5. Rekisterin 
tietosisältö 

 

Kun sinä kirjaudut kirjastokortillasi Anders-Finna -ohjelmaan, 
se tallentaa sinusta seuraavat tiedot:  

 etunimesi  

 sukunimesi 

 sähköpostiosoitteesi 

 kirjaston, josta sinä noudat varauksesi,  

 kirjastokorttisi numeron ja viivakoodin 
 
 

Lisäksi huoltaja voi tallentaa tietoihinsa 
rinnakkaiskortteina: 

 huollettavan kirjastokortin numeron 

 huollettavan kirjastokortin PIN-koodin 
 

Finna-ohjelma hakee lisäksi sinusta tietoja Anders-kirjastojen 
yhteisestä asiakasrekisteristä.         
Finna-ohjelma käyttää tietojen hakemiseen rajapintaa. 

Asiakasrekisteristä siirtyy Finna-ohjelmaan seuraavat 
tiedot sinusta:  

 osoitetietosi, 

 viestiasetukset eli tiedot siitä: 
 Miten kirjasto lähettää sinulle tiedon, 
 että voi hakea varauksesi kirjastosta. 
 Miten kirjasto lähettää sinulle muistutuksia, 
 että lainojesi eräpäivä lähestyy tai on jo mennyt. 

 puhelinnumerosi.  
 

 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Palma OAI-PMH -rajapinta tuo henkilötietosi Finna-ohjelmaan 
Anders-kirjastojen yhteisestä asiakasrekisteristä. 
 
 
Sinun tietoja pääsee katsomaan Finna-ohjelman toimittaja. 
Toimittaja katsoo tietojasi vain, jos sinun on vaikea käyttää 
verkkokirjastoa. 
 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Tarkastusoikeus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Sinulla on 
oikeus vaatia, 
että kirjasto 
korjaa väärät 
tai 
puutteelliset 
henkilötiedot 

 

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Kirjastot ovat solmineet sopimuksen 
kirjasto-ohjelman valmistajan kanssa.  
Valmistaja sitoutuu huolehtimaan Finna-ohjelman teknisestä 
suojauksesta. 
 

Jotta työntekijät voivat käyttää kirjasto-ohjelmaa, 
he tarvitsevat käyttäjätunnuksen ja salasanan.  
Kun työntekijä ei enää työskentele kirjastossa, 
hän ei pääse käyttämään Finna-ohjelmaa.   
 

 

Euroopan Unioni on antanut asetuksen,  
joka kertoo tietojen suojauksesta eli tietosuoja-asetuksen.  
 
Asetus antaa sinulle oikeuksia  
esimerkiksi oikeuden tarkastaa omat henkilötiedot. Sinulla on 
oikeus nähdä,  
mitä tietoja kirjasto on tallentanut sinusta rekisteriin. Jos 
kirjasto on tallentanut henkilötietosi väärin, sinulla on oikeus 
vaatia, 
että kirjasto korjaa virheelliset tiedot. 
 
Voit korjata itse verkkokirjastossa olevat virheelliset 
henkilötietosi. 
 
Kirjastoilla on velvollisuus antaa sinulle 
sinun henkilötiedot paperilla,  
jos sinä pyydät niitä. 
Sinun on täytettävä lomake,  
jossa sinä pyydät niitä.  
 
Sinä saat lomakkeen Kokkolassa kaupungin 
Asiakaspalvelusta. 
Lomake löytyy myös netistä, osoitteesta: 
https://www.kokkola.fi/asiointi_ja_yhteystiedot/rekisteriselosteet/ 

  
 
Tietosuoja-asetus antaa sinulle oikeuden vaatia,  
että henkilötietosi ovat oikein Finna-ohjelmassa.  
Henkilötietoja ovat esimerkiksi sinun nimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 
Kun muutat, sinun osoitteesi muuttuu.  
Voit myös vaihtaa puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.  
Sinun pitää kertoa uudet osoitteet kirjastolle.  
Kirjasto ei saa säilyttää vääriä tietoja sinusta. 
 
Sinun puhelinnumero tai osoite ei näy Finna-ohjelmassa, 

https://www.kokkola.fi/asiointi_ja_yhteystiedot/rekisteriselosteet/
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12. Sinulla on 
oikeus vaatia, 
että kirjasto 
poistaa 
henkilötietosi 
Finna-
ohjelmasta. 

 
 

jos ne puuttuvat kirjaston rekisteristä.  
 

Kirjaston työntekijät korjaavat henkilötietosi rekisteriin, 
kun pyydät sitä. 
 
 
Voit pyytää, että kirjasto poistaa henkilötietosi kokonaan 
Finna-ohjelmasta. Kirjasto voi poistaa henkilötietosi vain, jos 
kirjasto saa poistaa henkilötietosi myös rekisteristä. Jotta 
kirjasto voi poistaa henkilötietosi, sinulla ei saa olla: 
lainoja 
maksamattomia maksuja. 
Sinun on lisäksi näytettävä kirjastokorttisi, 
jos pyydät henkilötietojen poistamista kirjastossa. 
 
Kirjasto poistaa henkilötietosi myös,  
jos lähetät kirjastoon sähköpostin. 
Kirjoita sähköpostiin,  
että kirjaston pitää unohtaa sinut. 
 

 

 

  

  

  

  

  

 


